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Voorwoord
Calcutta Res cue Nederland bes taat in 2014 vier en twintig jaar en het is 25
jaar geleden dat ik in aanraking kwam met het werk van Calcutta Res cue.
Ik fiets te van Noord- naar Zuid-India en bes loot op mijn terugreis in Kolkata
te blijven om me als verpleegkundige in een van de s traatklinieke n in te
zetten voor o.a. de behandeling van lepra -patiënte n. Ik ontmoet te Dr. Jack
Preger, de oprichter en ik werd geraakt door zijn mis s ie. Nog s teeds zet
deze, inmiddels 85-jarige, oprichter van Calcutta Res cue zich actief in om op
te komen voor de allerarms ten in Kolkata. Hij is grote ins piratiebron voor
velen.
In 2015 vieren we ons 25 jarig bes taan en gedurende deze jaren hebben
honderde n vrijwilligers zich ingezet om de divers e projecten in Kolkata te
onders teune n. Tevens zijn we in s taat gewees t om vele donaties binnen te
halen om de projecten te kunnen financieren.
Bij het management in Kolkata brengen we de laats te jaren s teeds meer
onder de aandacht dat zij een ook een belangrijk aandee l hebben om lokaal
donaties te verkrijgen. Divers e acties worden inmiddels uitgevoerd en
netwerken worden aangeboord. In 2015 verwachten we dat 15 % van
inkoms ten uit India zelf komt

Regenj a s s en l oka a l ges pons or d

In 2014 werd de Internati onal e Verga dering in Richters wil in Zwits erland
gehouden. Vertegenwoordige rs uit negen landen waren daar s amen met het
management tea m van Kolkata bij elkaar om te bes preken wat Calcutta
Res cue de komende jaren nog nodig heeft aan onders teuning .
Dit jaarvers lag 2014 gaat over de Nederlands e Stichting die Calcutta Res cue
in India onders teunt. Dit jaar zijn we in s taat gewees t om bijna € 80.000 naar
India over te maken. Dit is een fantas tis ch groot bedrag en we zijn er dan
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ook trots op dat we met minimale kos ten dit tot ale bedrag kunnen bes teden
aan o.a. medis che zorg, onderwijs en preventie in met name de divers e
projecten die Calcutta Res cue in India uitvoert.
In 2014 zijn in Kolkata 170 Indias e mens en aan het werk voor de organis atie
en ter onders teuni ng een 10-tal Europes e vrijwilligers , waaronder een aantal
uit Nederland.
In 2014 zijn weer divers e acties gevoerd om donaties binnen te krijgen en
nog s teeds zijn onze trouwe donateurs in s taat om, ondanks de kleine daling
van inkoms ten, dit jaar bijna € 74.000 bijeen te brengen.
Calcutta Res cue bes taat alleen maar met de inze t van mijn
medebes tuurs le de n en alle trouwe vrijwilligers en donateurs .
Graag wil ik dan ook iedereen danken die in 2014 weer een s teentje heeft
bijgedragen. Zonder deze s teun kunnen we nooit al deze projecten
onders teune n.

Jeroen van Bas ten Batenburg
Voorzitte r Calcutta Res cue Nederland
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Algemeen jaarverslag 2014

1.1

Vrijwilligers In Kolkata – Lilian Teunissen

In 2014 is vanuit Calcutta Res cue Nederland één vrijwilliger naar Kolkata
gegaan, namelijk Angelique Bender.
Angelique was in Kolkata van oktober 2013 tot maart 2014 s choolnurs e.
Tevens onders teunde zij de moeder-en kindzorg (MCH clinic) in de Talapark
Clinic.

1.2

Bestuur - Gera Clarkson

Het bes tuur van Calcutta Res cue Nederland bes taat in 2014 uit de volgende
pers onen:
Jeroen van Bas ten Batenburg
Oegs tgees t

voorzitte r

1992

Henk Loos
Eindhoven

penningmees te r, contactpers oon management in Kolkata,
coördinatie webs ite

1995

Lilian Teunis s en
Beverwijk

bes tuurs lid,
coördinatie vrijwilligers

1995

Gera Clarks on
Rotterdam

s ecretaris

1999

Arda de Mol
Geffen

bes tuurs lid

2009

Hetty Blaauw
Ams terdam

bes tuurs lid,
coördinatie projecten

2013

Malou Elfers
Boxtel

bes tuurs lid, coördinatie PR

2013

Het bes tuur en andere vrijwilligers kwamen in 201 4 drie maal bij elkaar voor
een vergadering, namelijk op 13 april, 14 s eptember en 30 novembe r.
Vas te agendapunte n zijn de ontwikkeling en binnen Calcutta Res cue in
Kolkata, contacten met andere organis aties , de vrijwilligers in Kolkata, het
werven van eventuele nieuwe vrijwilligers en activiteiten om fonds en te
werven.
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vr i j wi l l i ger s en bes tuur Ca l c utta Res c ue Neder l a nd 2 0 1 4

In 2014 werden de volgende activiteiten ondernome n:
 Een vrijwilliger uit Nederland was in Kolkata bij twee projecten
betrokke n;
 Twee bes tuurs lede n namen deel aan de International Meeting in
Zwits erland;
 Voor de tweede maal gingen s tudenten van het Is endoorn College voor
hun maats chappelijke s tage naar Kolkata, één van onze vrijwilligers
heeft de onderne mi ng van uit Calcutta Res chue Nederland
onders teund ;
 Twee nieuws brieve n werden uitgegeven;
 Een evaluatie van het bes tuur heeft plaats gevonden. Met
onders teuning van een externe advis eur werden aandachts - en
verbeterpunte n geformuleerd, waar het bes tuur het komende jaar mee
aan de s lag gaat.

1. 3

PR commissie – Malou Elfers

Calcutta Res cue Nederland is grotendeels afhankelijk van trouwe s pons oren.
Dankzij hen is het mogelijk om de broodnodige projecten op te zetten en te
continuere n. Ook in 2014 hebben s pons oren weer een mooi bedrag bijelkaar
gebracht. Uiteraard zien goede doelen en ook Calcutta Res cue Nederland
een daling in de inkoms ten vanwege de huidige cris is . Mogelijk s timuleert
de nieuwe manier van periodieke giften (minimaal 5 jaar vas tgelegd contract
tus s en gever en ontvanger, waardoor volledige gift aftrekbaar is ) de huidige
én nieuwe s pons oren.
In 2013 is voor het eers t een klas van het Is endoorn College naar Kolkata
getrokken om te zien wat Calcutta Res cue daar doet en om de handen uit de
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mouwen te s teken. Dit was zo‘n s ucces dat in 2014 opnieuw een klas vol
enthous ias te leerlingen naar India is gegaan. De leerlingen zamel den
s pons orgelden in en organis e erden leuke activiteiten op de s cholen van
Calcutta Res cue in Kolkata , India. In de nieuws brieve n hebben vers chillende
vers lagen duidelijk gemaakt wat een mooi initiatief dit is . Door de leerlingen
komen weer vele anderen in contact met het werk van Calcutta Res cue
Nederland.
In de halfjaarlijks e nieuws brief worden donateurs en belangs tellenden op de
hoogte gehouden van recente ontwikkelinge n, s ucces verhalen van het werk
in Kolkata en ervaringen van vrijwilligers .
De teks ten van de nieuws brief werden door Dick van de Schraaf geredigeerd
en ook in 2014 werd de nieuws brief weer kos teloos gedrukt door Drukkerij
Brummelka mp in Hoofddorp. Het ontwerp van de uitgaven werd gemaakt
door Grafis ch ontwerpburea u Wes tontwe rp in Curaçao
Op de webs ite van Calcutta Res cue Nederland is veel achtergrondi nf orma tie
te vinden. De webs ite wordt actueel gehouden met informatie uit Kolkata en
ook vanuit Nederland (www.calcutta res cue . nl).

1.4

Projecten – Hetty Blaauw

Sinds 2005 onders teunt Calcutta Res cue Nederland op projectmatige bas is
divers e projecten in Kolkata en omgeving. Tevens onders teunt Calcutta
Res cue Nederland een andere organis atie, die in Kolkata en Wes t Bengalen
binnen de doels tellingen van de organis atie werkt. Regelmatig ontvangen
wij vers laglegging over de voortgang en de financiële s tatus van de
projecten. Daarnaas t zijn er vrijwilligers en/of bes tuurs lede n die d e
projecten bezoeken en hierover terugkoppeli ng geven.

1.4.1 Calcutta Rescue Kolkata, India
Het groots te gedeelte van de s pons orgelden gaat naar projecten van Calcutta
Res cue in Kolkata.
Eén van de hoofds pons ors van Calcutta Res cue Nederland s pons ort al meer
dan elf jaar de Chitpur kliniek en de Footwear Shop. In de Chitpur kliniek,
één van de ouds te klinieken van Calcutta Res cue, worden dagelijks lepra
patiënten behandeld. Ze krijgen medicijnen, een voeds elpakket , voorlichting
en fys iotherapie. De Footwear Shop is nauw verbonde n aan deze kliniek en
producee rt op maat gemaakte s choenen voor (ex)patiënten, wiens voeten
zodanig zijn aangetas t dat het dragen van normaal s choeis el niet mogelijk is .
In 2014 bes tond de hulp o.a. uit het vers trekke n van medi catie die niet door
de overheid vers trekt wordt. Mens en die niet geregis treerd s taan, krijgen
geen lepramedicatie van de overheid. Calcutta Res cue vers trekte deze
medicijnen aan de pati ënten. Patiënten werden waar mogelijk doorverwez en
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naar het overheids zie ke nhuis en waar noodzakelijk naar organis aties als
Maniktala Lepros y Mis s ion of Brother of Mis s ionary als een operatie of
s poedeis ende hulp nodig was . Calcutta Res cue probeerde in 2014
aanvullende hulp te bieden en geen hulp te geven als daar al ander e
voorziening en voor zijn.
Naas t Chitpur onders teunde Calcutta Res cue Nederland de volgende
projecten van Calcutta Res cue Kolkata:
Disability Department: Dit project biedt hulp en begeleiding aan lichamelijk
en/of gees telijk gehandicapte pers onen middels t echnis che hulpmidde le n,
medis che zorg, onderwijs en maats chappelijk werk. In 2014 was er een
toename van het aantal patiënten wat gebruik maakte van dit programma
t.o.v. 2013. Een van de s peerpunten van 2014 was de s amenwerking met een
organis atie die beroeps oplei di ngen verzorg t voor mens en met een handicap.
In 2014 zijn er minimaal 57 patiënten met een handicap ges electeerd om een
opleiding te gaan doen.
Boarding School/Hostel project: Voor 33 s tudenten werden de kos ten voor
onderwijs en internaat betaa ld omdat zij in het reguliere onderwijs door
veelal s lechte s ociale oms tandighede n geen kans van s lagen hadden.

1.4.2 Contacten met Stichting Actie Calcutta
Stichting Actie Calcutta (SAC) onders teunt vooral onderwijs projec te n die
gericht zijn op de allerarms ten. Het Brickfield s chool project dat SAC
onders teunt , betreft de hulp aan een zes tal eenvoudige s chooltjes op
s teenbakkerije n. Van novembe r tot mei wonen hier families , waarvan
mees tal beide ouders werken in de s teenbakkerij . Vaak worden ook jong e
kinderen al ingezet om mee te werken. De s chooltjes geven de kinderen tot
12 jaar de kans om te leren lezen, s chrijven en rekenen. Tevens wordt
aandacht bes teed aan de s ociale vaardigheden en krijgen de kinderen
mins tens één gezonde maaltijd per dag.
Omdat goede gezondheid een voorwaarde is om goed te kunnen leren,
onders teunde Calcutta Res cue Nederland dit jaar een medis ch project
waarbij er vier maal per jaar een arts en een verpleegkundige langs komen op
de Brickfield s cholen. Ter plekke werd de broodnodige medis che zorg
verleend en voorlichting gegeven over hygiëne en het voorkome n van
gezondheids proble me n. Het aantal Brickfields waar medis che hulp word
geboden is in 2014 uitgebreid t.o.v 2013.
Op 12 april 2014 vond overleg plaats tus s en twee bes tu urs leden van Calcutta
Res cue Nederland en bes tuurs lede n van Stichting Actie Calcutta. De
projecten van SAC, die mede gefinancierd werden door Calcutta Res cue
Nederland, zijn op dit overleg bes proken. Helaas hebben we dit jaar niet de
mogelijkheid gehad het s cholen project op de Brickfields te s pons oren.
Volgend jaar wordt opnieuw bekeken of dit wel of niet haalbaar is .
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2

Financieel jaarverslag 2014 – Henk Loos en Sjannie Luy kx

2.1

Waarderingsstelsel

De s tichting Calcutta Res cue Nederland volgt in de boekhoudi ng het
kas s tels el. Dit houdt in dat de kos ten en opbrengs te n in de berekeninge n
worden opgenome n op het moment dat ze worden betaald en ontvangen.
Toegezegde donaties worden niet in de pres entatie opgenomen. In dit
hoofds tuk zijn alle bedragen afgerond op hele euro’s .

2.1.1 Balans
Activa
Donaties worden per bank of giro ontvangen. Indien de fonds en niet direct
worden bes teed, parkeert Calcutta Res cue Nederland dit geld op een
internet s paarrekening van de ASN Bank. Deze bank biedt en een goe de rente
en inves teert haar vermogen op een verantwoorde manier.
Passiva
In 2014 is het eigen vermogen met €7.535 afgenomen naar € 45.652. Ondanks
de afname heeft Calcutta Res cue Nederland nog s teeds een bankres erve die
ruim 57% van de jaarlijks e bes tedingen bedraagt. Calcutta Res cue Nederland
s treeft naar een res erve van minimaal 5 0%.
Het overzicht van de balans is te vinden in bijlage C.

2.2

Winst- en verliesrekening

Het overzicht van de wins t- en verlies rekeni ng is te vinden in bijlage A.

2.2.1 Inkomsten
Donaties
In 2014 bedraagt het totaal aan donaties €72.576. Dit is ongeveer 7% minder
dan het voorgaande jaar en was begroot in 2014. De belangrijks te oorzaak is
dat één van onze groots te donateurs haar bijdrage aan het afbouwen is . I n
2014 is al een s ubs tantieel lager bedrag gedoneerd. De mees te donateurs
hebben een langduri ge band met onze s tichting en zijn trouwe donateurs . Uit
het overzicht van donaties groter dan €250 blijkt de invloed van de grotere
donateurs . 18 donateurs zorgen voor € 65.203 en dat is bijna 90 % van de
donaties .
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Rente
Het s aldo van rente bedraagt in 2014 €1.222. Ondanks de dalende rente en
het afnemende eigen vermog en is dit bedrag zelfs nog iets hoger dan in
2013.
Verkoop Handicrafts
In 2014 is het res ultaat uit de verkoop van handicrafts €713. De verkoop van
handicrafts zorgt voor naams bekendheid van de s tichting en het werk in
Kolkata. Het handicrafts programma Kolkata is zelfvoorzie ne nd.
De totale opbrengs t voor Calcutta Res cue Nederland bedraagt in 2014
€74.510,00.

2.2.2 Kosten
Calcutta Res cue Nederland werkt uits luitend met vrijwilligers . Alle
vrijwilligers kunnen bepaalde gemaakte kos ten declareren bij de s tichting
maar kiezen er vaak voor deze kos ten als donatie te s chenken aan de
s tichting. Wat overblijft, zijn de adminis tratie kos te n en de kos ten voor de
verzending van de nieuws brief. Het bes tuur voert een actief beleid om de
kos ten te reduceren. Dit is ook in 2014 goed gelukt. De kos ten van de
nieuws brief zijn in 2014 aanzienlijk lager, omdat door oms tandighe de n de
nieuws brief niet in december 2014, maar in januari 2015 is verzonde n.
Door het s treng vers cherpt e vis umbeleid van de Indias e ambas s ade wordt
het s teeds moeilijker voor vrijwilligers om voor een langere periode naar
Kolkata te gaan. Er worden hoge eis en ges teld bij de aanvraag en op dit
moment is de maximale duur van een vis um drie maanden. Dit heeft tot
gevolg dat in het afgelopen jaar nog nauwelijks vrijwilligers Calcutta Res cue
in Kolkata hebben bezocht.
De totale adminis tratiek os t en in 2014 bedragen €1.749.

2.2.3 Netto inkomsten
De economis che cris is en de voortdurende bezuinigingen van de Nederlands e
overheid hebben een effect op de bes tedings mogelij k he de n van onze
donateurs . Het res ultaat over 2014 is daarmee redelijk te noemen. Met het
netto res ultaat van €72.761 was het mogelijk de projecten in India te
onders teune n waarover afs praken waren gemaakt.
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2.2.4 Centraal Bureau Fondsenwerving
Calcutta Res cue Nederland is geregis treerd in het regis ter goede doelen. Met
betrekking tot de bes tedingen s telt het C entraal Bureau Fonds enwe rvi ng dat
de s tichting niet meer dan 25% van de baten mag bes teden aan
noodzakelijk e kos ten voor de verwerving van de fonds en. Voor Calcutta
Res cue Nederland ligt dit percentage s ignificant lager dan de toeges tane
25%. Het gemiddelde percentage dat vanaf de oprichting in 1991 jaarlijks aan
kos ten wordt bes teed is 5%. In 2014 is dit zelfs 2,35%. Dit betekent dat ruim
€0,97 van elke gedoneerde euro wordt bes teed aan het werk van Calcutta
Res cue in Kolkata en ander organis aties in India. Meer details over de
ontwikkeling van de kos ten van Calcutta Res cue Nederland zijn te vinden in
het his toris che overzicht op bijlage E.

2.2.5 Bestedingen
Vanaf 2006 s teunt de s tichting naas t het werk van Calcutta Res cue Kolkata
ook andere vergelijkbare projecten in India (Wes t Bengalen). De bes tedingen
ten bate van de doels telling vallen in twee delen uiteen:
1. Bes tedingen door het onders teune n van s pecifieke programma’s /
projecten;
2. Vergoedingen betaald aan Nederlands e vrijwilligers , die voor een
langere tijd de projecten in Kolkata onders teunen .

Bes tedingen aan projecten van Calcutta Res cue Kolkata
Bes tedingen aan projecten van Stichting Actie Calcutta
(SAC)
Bes tedingen aan overige projecten in Kolkata
Vergoeding betaald aan vrijwilligers

2.3

€
72.029
0

%
89,70
0

7.840
429

9,76
0,53

Vooruit zichten 2015

Het overzicht waarin de begroting wordt vergeleken met de gerealis eerde
cijfers is te vinden in bijlage D.
Fondsen
In 2014 zijn de netto inkoms ten ruim €5.000 lager dan in het voorgaande
jaar. Aangezien één van onze grote s pons oren zijn bijdrage aan het afbouwen
is , zullen we in 2015 extra ins panningen moeten leveren, om de inkoms ten
op hetzelfde niveau te kunnen houden als in 2014. We bes effen dat onze
huidige pos itie kwets baar is en dat we afhankelijk zijn van de vrijgevigheid
van een beperkt aantal donateurs . We zien ook in andere landen met
s upportgroe pe n, dat de trend dalend is . Tegelijkertijd zien we dat in India de
mogelijkhede n om lokaal fonds en te werven toenemen. Calcutta Res cue in
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Kolkata heeft voor de komende jaren de doels telling om meer inkoms ten in
eigen land te werven. Een groeiende middenklas s e en een toenemend bes ef
van de moderne Indiër om ook te zorgen voor de arme medemens , laat zien
dat veel meer dan voorheen de fonds en uit India zelf gaan komen. De lokale
fonds enwerving i n India moet in 2016 20% van de totale begroting van
Calcutta Res cue opleveren. Hiermee kunnen Europes e tegenvallende fonds en
worden opgevangen.
In 2015 bes taat Calcutta Res cue Nederland 25 jaar en deze gelegenheid zal
worden aangegrepen om activiteiten te ontwikkelen, om extra inkoms ten te
genereren.
Bestedingen
Bij iets s tijgende fonds en zal Calcutta Res cue Nederland de komende jaren
rond de €80.000 aan projecten kunnen financieren. De gelden worden
ges chonken aan projecten van Calcutta Res cue, maar ook aan vergelijkbare
of gelieerde projecten in Kolkata van andere NGO’s . Alle programma’s zijn
s pecifiek gedefinieerd met een looptijd tus s en de twee en vijf jaar.
Besluitvorming
Alle projectvoors telle n worden in de bes tuurs verga de ri nge n van Calcutta
Res cue Nederland bes proken en geaccordeerd. Op bas is daarvan wordt de
begroting opges teld. De financiële afdeling van Calcutta Res cue in Kolkata
bepaalt uiteindelijk het definitieve betaals chema voor alle s upportgroe pe n.
Hierdoor kan het voorkomen dat het betal ings s chema afwijkt van het
oors pronkelij ke betalings plan.
Kosten
Ieder jaar opnieuw wordt kritis ch gekeken op welke wijze kos ten vermeden
of bes paard kunnen worden. Al bijna vijfentwintig jaar zit Calcutta Res cue
Nederland op een gemiddeld kos tenniveau va n 5% en we verwachte n ook in
2015 dit lage niveau aan te kunnen houden. Het bes tuur bes eft dat de kos ten
laag kunnen blijven vooral dankzij de jaarlijks e s teun die we krijgen van
Grafis ch ontwerpburo Wes tontwerp, voor de opmaak van de nieuws brief, en
Drukkerij Brummelka mp, die de nieuws brief kos teloos drukt. Wij zijn beide
bedrijven bijzonder dankbaar voor deze bijdrage, die voor Calcutta Res cue
Nederland van ons chatbare waarde is .
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Bijlage A – Winst- en verliesrekening 2014
INKOMSTEN

2014
€

Donaties
Aankoop CR Producte n
Verkoop CR Producte n
Res ultaat verkopen
Rente

2013

€
72.576,14

0,00
712,50

TOTAAL OPBRENGSTEN

€

€
77.902,69

- 36,30
726,00
712,50
1.221,71

689,70
1.199,03

74.510,35

79.791,42

104,75
891,27
751,61
0,00

518,78
2.080,77
763,09
254,76

1.747,63

3.968,06

72.762,72

76.174,02

KOSTEN
Adminis tratie
Nieuws brief
Abonneme nte n / Bankkos ten
Organis atie IM 2013,
Valkens waard
TOTAAL KOSTEN
NETTO OPBRENGSTEN

BESTEDINGEN
Calcutta Res cue (India,
Kolkata)
Stichting Actie Calcutta
Bes tedingen overige NGO
Uitzending vrijwilligers

%
89,70

€
72.029,44

%
75,50

€
73.661,25

0,00
9,76
0,53

0,00
7.840,00
429,00

11,60
11,22
1,68

11.322,00
10.949,00
1.635,59

Totaal Bestedingen
Nederland

80.298,44

97,567,84

Saldo
eigen vermogen op 31/12

- 7.535,72
45.652,37

- 21.393,82
53.188,09
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Bijlage B – Overzicht verloop vermogen
OVERZICHT VERLOOP VERMOGEN

2014
€
53.188,09
71.599,83

Begin vermogen 1 januari
Bij: Netto opbrengs t
Totaal saldo en inkomsten

2013
€
74.581,91
76.174,02

124.787,92 150.755,93

Bes tedingen CR Kolkata
Bes tedingen Stichting Actie Calcutta
Bes tedingen Overige NGO's
Uitzending vrijwilligers

70.866,55
0,00
7.840,00
429,00

73.661,25
11.322,00
10.949,00
1.635,59

Totaal bes tedingen

79.135,55

97.567,84

Eindvermogen op 31 december

45.652,37

53.188,09

Bijlage C – Balans Stichting Calcutta Rescue Nederland
BALANS

2014
€

2013
€

Activa
Saldo ING
Saldo ASN Bank
Totaal

14.395,05
31.257,32
45,652,37

25.152,49
28.035,60
53.188,09

Eigen Vermogen

45.652,37

53.188,09

Totaal

45.652,37

53.188,09

Passiva
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Bijlage D – Begroting en realisatie
Begroting Realisatie Afwijking Begroting
2014
2014
in %
2015
€
€
€
INKOMSTEN
Donaties
Res ultaat verkopen
Rente

78.000
600
500

72.576
712
1.222

-7,0
18,7
144,4

72.900
600
500

TOTAAL INKOMSTEN

79.100

74.510

-13,3%

74.000

KOSTEN
Adminis tratie
Nieuws brief
Abonneme nte n / trans acties

700
2.500
800

105
892
752

-85,0
-64,3
-6,0

700
3.750
800

TOTAAL KOSTEN

4.000

1.749

-56,3

5.250

NETTO INKOMSTEN

75.100

72.761

-3,1

68.750

64.500

72.029

11,7

60.000

5.000
6.000
1.500

0
7.840
429

-100,0
30,7
-71,4

5.000
5.000
1.500

77.0000

80.298

4,3

71.500

BESTEDINGEN
Bes tedingen Calcutta
Res cue India
Bes tedingen SAC
Bes tedingen andere NGO's
Vergoeding vrijwilligers in
Kolkata

TOTAAL BESTEDINGEN
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Bijlage E – Historisch overzicht
Jaar

Bruto
Netto
opbrengsten opbrengsten
€
€
1991
17.042
16.045
1992
10.325
6.999
1993
19.559
16.414
1994
33.766
28.932
1995
32.115
30.293
1996
66.915
61.319
1997
57.880
53.897
1998
138.406
134.657
1999
123.044
117.322
2000
48.282
40.883
2001
132.151
127.557
2002
82.049
76.261
2003
87.679
82.665
2004
90.531
85.433
2005
77.869
73.411
2006
150.238
146.177
2007
113.409
110.483
2008
122.369
118.065
2009
116.500
112.321
2010
95.891
91.423
2011
93.911
90.865
2012
93.222
89.255
2013
79.791
76.174
2014
74.510
72.762
Verhouding bruto/net t o
opbrengs t over de laats te drie
jaren

%*
94,20
67,80
83,90
85,70
94,30
91,60
93,10
97,30
95,40
84,70
96,50
92,90
94,30
94,40
94,28
97,30
97,42
96,48
96,41
95,34
96,76
95,74
95,47
97,65
96,23

*Percentage netto/brute inkoms ten
Een belangrijk criterium om in aanmerking te komen voor het keurmerk van
het Centraal Bureau Fonds enwervi ng (CBF) is dat het bedrag dat
daadwerkelijk wordt bes teed aan het project groter is dan 75% van het totaal
aan donaties , gemeten over de laats te drie jaar. (zie reglement CBF, Lid 3h)
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Bijlage F – Overzicht donaties bove n €250 in 2014

Omschrijving
Gowrings Continental B.V. – Donatie lepraproject
Chitpur
Stichting Beter Geven
Maria Strootfonds , Heems tede
GS Group Holding B.V. – Donatie Brick Field Schools
project
Is endoorn College – Donatie voor vervanging dak
Talapark
SK Foundation
Montes s oris chool Oegs tgees t – Opbrengs t Kers tmark t
Ellen’s Children Fund
Particulier
Particulier
Particulier
Protes tants e Gemeente
Lacto Trade B.V.
Particulier
Wijkdiaconie Schiebroek
Particulier
Particulier
Particulier
Totaal donaties boven €250

Hoogtedonatie
in €
25.000
10.000
8.000
7.000
4.546
2.600
1.350
1.050
1.000
1.000
900
617
500
500
390
250
250
250
65.203

% grote donaties totaal

89,8%

18

